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Jelikož dojde s velkou pravděpodobností k likvidaci současných úkrytů, je nutné
zajistit jejich přímou kompenzaci. Za zaniklé úkryty proto doporučuji zapracovat do návrhu
revitalizace instalaci budek pro netopýry. Jako vhodné řešení se jeví budky pro netopýry do
stěny nebo zateplení 1FR (cena za kus cca 1 800,- Kč, k dostání například na webu
www.zelenadomacnost.com) (Obr. 9). Tato budka je doporučená pro všechny druhy
netopýrů, které využívají štěrbinové a dutinové úkryty v budovách. Budka zajišťuje vynikající
klimatické podmínky uvnitř úkrytu. Netopýři se mohou zavěsit na dřevěné vnitřní stěně nebo
na čelním panelu z dřevocementu. Budku není potřeba čistit, ptáci tento typ budek
neobsazují.
Na čelní stranu budovy lze případně využít budku pro netopýry 2FR, která funguje
jako průlezný tunel do stávajících netopýřích úkrytů ve zdech nebo jiných částech budov při
jejich rekonstrukcích a zateplování. Pokud se budka instaluje otvorem např. na využívanou
spáru mezi panely, umožňuje netopýrům i po zateplení využívat původní úkryt.

Obr. 8 Zaslepovací síťka

Obr. 9 Budka pro netopýry FR1 a její aplikace

Jelikož je instalace netopýřích budek resp. přítomnost netopýrů při jejich obsazení
spojena s určitým rušením obyvatel domu, doporučuji umístit budky na boční stěny budovy
(Obr. 10) a dále zajistit před případnou instalací souhlas nejbližších nájemníků (v případě
úkrytu na přední straně budovy). Nicméně, navržené typy budek pro netopýry lze zcela
začlenit do tepelně izolační vrstvy, aniž by narušili její účinnost a lze je také opatřit stejným
nátěrem či omítkou jakou má okolní plocha, takže na budově nejsou nápadné a viditelný je
pouze vletový otvor. Okolí domu nebude revitalizací dotčeno, a proto není třeba žádných
zvláštních kompenzačních opatření, která by případné změny zmírnili.
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Obr. 10 Návrh umístění netopýřích budek na revitalizovaném objektu

Závěr
Celkově se dá konstatovat, že posuzovaný objekt patří mezi významné lokality výskytu
netopýrů a zásahy plánované v návrhu investora ovlivní existující i potenciální úkryty
netopýrů. Nicméně, při dodržení navržených kompenzačních opatření (časování přestavby a
instalace vhodných budek) bude vliv na diverzitu společenstva synantropických netopýrů
minimalizován a nehrozí ani nebezpečí snížení jejich početnosti jednotlivých druhů.

Jan Zukal
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